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Először a személyeset! 

Idén rendezem le a hetedik ikszet, lassan összegeznem kellene, meddig is 
jutottam? 

Az indulás adott volt: pedagógus akartam lenni, magyartanár. Az lettem. 
Elégedett vagyok életemmel, azt tettem, amit akartam, amit megálmodtam. 
Leginkább katedrán állhattam, valósággal ledolgozott 42 esztendőmből három 
olyan van csupán, hogy nem voltam gyakorló tanár. Az a három esztendő egy 
négyéves külföldi kiküldetés része, amely lejárta előtt megszakadt, mert 
megszűnt létezni az engem delegáló állam. Van egy fura esztendeje is 
életemnek, amikor állásban voltam, de nem létezett csak papíron a beosztásom 
és a munkahelyem is, kényszerszabadságnak nevezték akkoriban ezt a státust. 
Noha nem volt hova bejárnom, hetente több milliárd dináros fizetést kaptam, 
vehettem rajta legalább egy láda sört, ha szerencsém volt. Ezt az esztendőt nem 
számítom a ledolgozottak közé, pedig a nyugdíjfolyósító értékeli éppen úgy, 
mintha nebulókat oktattam volna. 

Szerettem diákbőrbe bújni, a nebuló köpönyegét le sem vetettem vénségemig! 
Van egy főiskolai és három egyetemi diplomám valamint egy magiszteri 
fokozatom. Öreg fejjel az ezredfordulón az ELTE Magyar Nyelv Doktori 
Iskolája szociolingvisztikai szakirányán megszereztem az abszolutóriumot, ám 
közeli nyugdíjaztatásom miatt elapadt az anyagi forrás, így nem került sor a 
teljes disszertáció megírására. Pedig érdekes lehetett volna, biztatgattak is 
egyetemi mentoraim, munkám egyedülálló lenne, ilyet még nem készített senki. 
De csak az első felével készültem el, e részmunkám nyomtatásban is megjelent, 
azóta is sokan hivatkoznak rá. Egyházasdengeleg (történeti, környezeti— és 
néprajzi) monográfiájáról beszélek, amelynek kiadását vállalta is a település. A 
folytatás lett volna az ősi falucska nyelvi monográfiája, de ez már  nem jelenik 
meg soha, mert megírásához sem fogok hozzá soha. Dobozolva, pincében a 
begyűjtött anyag, lelkemben meg az adatközlők hangja, szemvillanása, ujjaik 
összekapaszkodása; közülük már legtöbben a Vresok—dombon álló Árpád-kori 
Szent Imréről elnevezett templomocska körüli cinteremben kereszt alatt laknak. 



Irodalmi munkásságom eddigi eredménye tizennyolc kötet, három dráma, ebből 
kettőt elő is adtak, a harmadik megjelent e zEtna web magazinban, sőt ez egyik 
előadottból tévés adaptáció is született; néhány rádiódráma is kikerült 
műhelyemből, közülük egyik—másik díjnyertes. 

Verseim, novelláim, tárcáim, tanulmányaim megjelentek minden délvidéki 
lapban és folyóiratban, de közölt néhány magyarországi és partiumi folyóirat is. 

Munkáimból a következő nyelvekre fordítottak: albán, angol, eszperantó, horvát, 
lengyel, német, szerb, szlovák, török. 

Tavasszal befejeztem Zoki című ifjúságnak szánt kisregényemet, amely 
Szabadkán és 1956 Budapestjén játszódik. Azért szurkolok, hogy 2017 
folyamán meg is jelenhessen. 

Az idei könyvhétre a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Mágikus fészkünk 
címmel megjelentette válogatott tárcáimat. Három barátomnak, írótársamnak is 
köszönettel  tartozom érte. Bányai Jánosnak, mert a tavalyi Írótáborban ajánlotta 
a két százéves képzőművésszel, Ács Józseffel és Andruskó Károllyal 
kapcsolatos tárcáim kiadását. Sinkovits Péternek, egykori gimnáziumi 
osztálytársamnak a válogatásért, a szöveggondozásért és a szerkesztésért, 
Beszédes Istvánnak a pompás műszaki megmunkálásért vagyok hálás. 

Hogy hol tartunk? 

Személyes beszámolómból kiolvasható, egy baráti, jó szándékú összefogást, 
segítőkészséget tapasztaltam a délvidéki irodalmi miliőben, nem csak a 
megemlített három barát, hanem szerkesztők, könyvkiadók részéről is. 
Kívánom, e mustármag szökkenjen szárba, fejlődjék, gyarapodjék közösségünk 
megelégedésére és boldogulására! 
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